
                                                                                               

  

 

 

 

Vuxenutbildning inom vård och omsorg 

Arbetet inom omsorg och vård är ansvarsfullt med möten av människor som behöver hjälp 

och stöd i något av livets olika skeden. Yrket kräver stor empatisk förmåga.  

Tycker du om att arbeta med människor är detta rätt val av utbildning. 

Allbo Lärcenters mål är att ge dig, som är 20 år och äldre, en högklassig utbildning på 

gymnasienivå inom vård och omsorgsområdet. Genom utbildningen kommer du att rustas för 

framtida yrkesliv samt utveckla förmågan att kunna sätta dig in i andra människors 

situationer.  

I Alvesta kommun fokuserar både verksamhet och utbildning på ett salutogent 

förhållningssätt, vikten av att se det friska och att omsorgstagaren ska uppleva god hälsa 

genom att känna sig delaktig i ett sammanhang som är förståeligt och meningsfullt. 

Allbo Lärcenter är certifierat inom Vård- och Omsorgscollege och följer deras riktlinjer för 

att svara upp mot verksamheternas krav på anställningsbarhet. 

Det innebär att du måste ha Svenska 1 samt Samhällskunskap 1a1 för att få Vård och 

Omsorgscolleges diplom. 

Dessa kurser kan kompletteras på Allbo Lärcenter i anslutning till utbildningen. 
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Flexibel utbildning 

Den ordinarie utbildningen är heltidsstudier under tre terminer, men studietakt och längd kan 

anpassas individuellt.  

Alla kurser genomförs med stöd av en lärplattform, för närvarande Its Learning.  

På lärplattformen får du information om vad som ska läsas, vilka uppgifter du ska lösa och 

skicka in, kontakt med lärare mm. 

Du är inne på skolan en dag i veckan för föreläsning, grupparbete, diskussion och reflektion.  

Varje termin innehåller 5 veckors arbetsplatsförlagt lärande, totalt 15 veckor inom olika 

verksamhetsområden. 

Första året innehåller gemensamma kurser.  

Sista terminen innehåller fyra olika valbara inriktningar. 

Beroende på val av inriktning, kan man efter avslutad utbildning arbeta som bland annat 

undersköterska, omsorgsassistent, skötare, boendestödjare eller stödassistent.  

Det är arbetsgivaren som bestämmer din yrkestitel. 

Under utbildningstiden har du rättighet att söka ekonomiskt stöd från CSN.  

Förkunskap 

Slutbetyg från grundskolan med lägst betyget godkänt i svenska eller svenska som andraspråk 

samt goda datakunskaper. 

För diplom krävs 

Svenska 1 och Samhällskunskap 1a1 (gymnasienivå).  

 

Grundutbildning  

Vård och omsorgsarbete 1 200 poäng Medicin 1 150 poäng 

Hälsopedagogik  100 poäng Vård och omsorgsarbete 2  150 poäng 

Etik och människans livsvillkor 100 poäng Psykiatri 1 100 poäng 

Psykologi   50 poäng Specialpedagogik 1 100 poäng 

Teknik i vård och omsorg 100 poäng IT i vård och omsorg 100 poäng 

                               

 Valbara inriktningar  

Hälso- och sjukvård  Psykiatri  

Akutsjukvård  200 poäng Psykiatri 2 200 poäng 

Medicin 2 100 poäng Samhällsbaserad psykiatri 100 poäng 

Hemsjukvård 100 poäng Rättspsykiatri 100 poäng 

Palliativ vård 100 poäng Hemsjukvård 100 poäng 



                                                                                               

  

Gymnasiearbete 100 poäng Gymnasiearbete 100 poäng 

    

Äldreomsorg  Funktionshinderområdet  

Äldres hälsa och livsvillkor 200 poäng Specialpedagogik 2 100 poäng 

Vård och omsorg vid demenssjukdom 100 poäng Socialpedagogik 100 poäng 

Hemsjukvård 100 poäng Pedagogiskt ledarskap 100 poäng 

Palliativ vård 100 poäng Aktivitetsledarskap 100 poäng 

Gymnasiearbete 100 poäng Palliativ vård 100 poäng 

  Gymnasiearbete 100 poäng 

 

 

 

Alternativ Vård och Omsorgsutbildning - aVO 

Sedan hösten 2017 bedrivs en 2-årig vård och omsorgsutbildning på arabiska på Allbo 

Lärcenter.  

Första terminen är helt på arabiska och därefter införs svenskan succesivt och med ökad 

intensitet i utbildningen. Under utbildningen läser eleverna SFI/GRUV parallellt med 

vårdutbildningen samt även orienteringskursen Yrkessvenska vård. 

Från och med termin 2 är eleven ute 5 veckor i praktik/språkträning varje termin. 

Efter 2 år har eleven läst in de gemensamma kurserna inom den ordinära vård- och 

omsorgsutbildningen. 

Därefter är det möjligt att slutföra utbildningen med en valbar inriktning under en termin 

inom den ordinära vård- och omsorgsutbildningen.  

För diplom krävs 

Svenska 1 och Samhällskunskap 1a1 (gymnasienivå).  

 

 

                                                                                                                                                                                           

Statliga satsningar 

Statliga satsningar kan generera olika tillfälliga utbildningar med redan utvalda inriktningar. 

Dessa följer i sort sett den flexibla utbildningen. 

 

Traineeutbildning 2017 

Även kallad Vårdlyftet. Kompetensutveckling av redan anställd personal inom Alvesta 

kommun. 



                                                                                               

  

Det är en arbetsplatsförlagd yrkesutbildning som ger en stabil grund att stå på i yrkeslivet. 

Den största delen av utbildningen genomförs på arbetsplatsen.  Den teoretiska delen 

genomförs 1 dag i veckan på Allbo Lärcenter med inriktning mot äldreomsorg. 

Kursstart 30 augusti 2017. 

Kursslut: 30 maj 2019  

Denna utbildning är inte CSN berättigad. 

För diplom krävs 

Svenska 1 och Samhällskunskap 1a1 (gymnasienivå).  

 

Lärlingsutbildning 2018 

Detta är ett samarbete mellan Alvesta -, Älmhult -, Markaryd -, Ljungby -, Lessebo och 

Uppvidinge kommun. 

Lärlingsutbildning riktar sig till dig som vill lära dig ett yrke genom praktiskt arbete. Det är en 

arbetsplatsförlagd yrkesutbildning som ger en stabil grund att stå på inför kommande yrkesliv. 

Den största delen av utbildningen genomförs på en lärlingsplats tillsammans med en 

yrkesverksam handledare. Den teoretiska delen är förlagd 1 dag i veckan på Allbo lärcenter 

med inriktning mot äldreomsorg. 

Lärlingsplatsen ska vara i din hemkommun. 

Förkunskaper 

Slutbetyg från grundskolan med lägst betyget godkänt i svenska eller svenska som andraspråk 

samt goda datakunskaper. 

Kursstart: 7 maj 2018 

Kursslut: 30 september 2019  

 Denna utbildning är CSN berättigad om du själv har sökt dig till utbildningen. 

För diplom krävs 

Svenska 1 och Samhällskunskap 1a1 (gymnasienivå).  


